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Foto na titulní straně: V rámci projektu Tipsport Sportuj s námi se uskutečnily závody na jednom  
z nejtěžších vodních kanálů na světě v Želivu.
 Foto: Tipsport Sportuj s námi
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VV ČUS opětovně upozornil na kritickou situaci  
v klubech po dramatickém zvýšením cen energií

V Praze na Strahově se uskutečnilo 14. června 
letošní šesté zasedání Výkonného výboru České 
unie sportu. Zabývalo se i kritickou situací ve 
sportovních klubech a tělovýchovných jedno-
tách v souvislosti se skokovým zdražením cen 
energií a také přípravou 40. valné hromady ČUS 
22. června ve Sportovním středisku Nymburk.

Předseda ČUS Miroslav Jansta uvedl, že téma 
prudkého zvýšení cen energií a stále stoupajících 
cen pohonných hmot aktuálně rezonuje napříč ce-
lým sportovním prostředím. „Situace je kritická, 
a zaznamenávají ji i sdělovací prostředky po celé 
republice – tím spíše, že nedávné jednání předsedy 
Národní sportovní agentury Filipa Neussera s minis-
trem financí o navýšení příspěvku pro sport ze stát-
ního rozpočtu, které by umožnilo vypsání dotačního 
programu na provoz sportovišť v souvislosti se str-
mým nárůstem cen plynu a elektřiny, skončilo neú-
spěchem. Kluby a jednoty přitom už většinou mají 
předepsané nové, výrazně vyšší zálohy, které je 
doslova děsí, takže uvažují nejen o zásadním 
omezení provozu, uzavírání sportovišť, ale do-
konce o jejich prodeji,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Konkrétní informace, zda a jak hodlá Vláda ČR 
tuto situaci řešit, se zatím omezují pouze na obecná 
sdělení, že vláda chystá plošné řešení. „Plošná po-
moc sice může být administrativně a časově méně 
náročná pro NSA i příjemce, ale příklady z covido-
vých dotací ukazují, že řada subjektů na plošná 
zvýhodnění nedosáhne například kvůli nesplně-
ní nastavených parametrů. A o těch s námi nikdo 
nejednal. Navíc pokud státní pomoc nepokryje 
částkou alespoň ve výši padesáti procent nákla-
dů, tak z deseti nebo dvaceti procent bude pouze 
symbolická,“ zdůraznil předseda ČUS s tím, že sou-
časná podpora sportu ze strany státu je dramaticky 
nedostatečná a horší než v období před deseti lety. 

Členové VV ČUS byli také informováni o tom, že 
Česká unie sportu jednala s poslancem Karlem Ha-
asem, jedním ze spoluautorů připravované novely 
zákona o podpoře sportu. „Vedení ČUS tuto aktivní 
komunikaci s představiteli sportovního prostředí 
oceňuje a novelu vítá, otázkou však zůstává, do 
jaké míry bude možné její návrh připomínkovat 

a zda na názory sportovního prostředí bude vůbec 
brán zřetel. V minulosti už totiž mnoho v dobré 
víře vytvářené legislativy bylo ve finále nastave-
no pro sportovní prostředí naprosto neprakticky, 
a to pouze v důsledku nedostatečné komunikace 
při přípravě dokumentů a nerespektování argu-
mentů a podmínek z praxe. Jedním z důsledků 
je například nesmyslně až extrémně náročná ad-
ministrace i malých státních dotací,“ upozornil 
generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Předfinancování územních pracovišť ČUS
VV ČUS vzal na vědomí informaci o připrave-

nosti 40. valné hromady ČUS, svolané na 22. červ-
na. Svou účast na ní potvrdil předseda NSA Filip 
Neusser. Delegáti okresních sdružení ČUS i národ-
ních sportovních svazů již obdrželi veškeré písem-
né podklady pro jednání. 

Výkonný výbor ČUS řešil podporou činnosti 
územních pracovišť – servisních center ČUS v okre-
sech a krajích, která vzhledem k pozdnímu schvá-
lení státního rozpočtu na rok 2022 a následnému 
zdržení dotačních procesů na NSA zatím neobdrže-
la státní dotaci. Aby byla územní pracoviště ČUS 
i přesto schopna poskytovat klubům a jednotám 
potřebný servis, rozhodl VV ČUS o jejich před-
financování formou již třetí zálohy z vlastních 
zdrojů ČUS v celkové výši 14,5 milionu korun.

Součástí červnového zasedání VV ČUS bylo 
i schválení výše finančního příspěvku pořadate-
lům akcí zařazených v roce 2022 do projektu ČUS 
– Tipsport Sportuj s námi. Jeho kalendář obsahuje 
v tomto roce 503 akcí. Díky dobré spolupráci s part-
nery projektu bude letos organizátorům rozdělena 
částka 5,5 milionu korun, o tři miliony více než loni.

Autor: KT ČUS
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40. valná hromada ČUS: Český sport prochází nejtěžším 
obdobím v historii. Stát musí urychleně jednat

Po korovanirové pandemii nyní 
kritickým způsobem doléhá na 
– dlouhodobě značně podfinan-
covaný – český sport energetická 
krize. Kvůli zvýšeným výdajům 
za provoz a údržbu sportovišť 
bude docházet k jejich uzavírání, 
prodejům majetku nebo dokonce 
k bankrotu sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot. Velkou překážkou je také dlouhodo-
bý nezájem ze strany státu oblast sportu kon-
cepčně a dostatečně podporovat. „Procházíme 
nejtěžším obdobím českého sportu v jeho his-
torii. V době, kdy je nutné děti přivádět k po-
hybovým aktivitám a do organizovaného sportu, 
nám budou kluby zanikat z ekonomických důvo-
dů. A současná vláda to zatím neřeší,“ prohlásil 
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu na 
40. valné hromadě, která se konala 22. června 
v Nymburce.  Jejím hostem byl také předseda 
Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Delegáti na největším sportovně-funkcionář-
ském grémiu v Česku zastupovali 75 národních 
sportovních svazů a více než 7000 sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot s milionem členů. 
Vyzvali orgány státní správy, zejména předsedu 
vlády, Národní sportovní agenturu a parlament, 
aby urychleně přijali konkrétní kroky 
k plnění státní koncepce Sport 2025 
zejména v oblasti financování a aby 
sportu přiznali stejnou prioritu ve 
státním rozpočtu, jakou má kultura. 

Pozvánku na valnou hromadu ČUS 
obdržel také premiér Petr Fiala, do 
jehož gesce spadá Národní sportov-
ní agentura. Právě jemu se zodpovídá 
její předseda Filip Neusser. Premiér 
je tak klíčovou osobou pro nastavení 
podmínek pro rozvoj českého sportu 
a přístupu státu k této důležité spo-
lečenské oblasti. Po loňském prosin-
covém ustavení nové vlády byla valná 
hromada ČUS ideální příležitostí sdě-
lit sportovní veřejnosti, jaké záměry 
a cíle má nové vedení státu oblasti 

sportu. „Bohužel, pan premiér se 
nám omluvil, což nás mrzí. Je-
nom to však dokumentuje reál-
ný stav – vládní činitele nechtějí 
převzít odpovědnost za radikální 
pomoc českému sportu na všech 
jeho úrovních. Téměř ve všech 
evropských státech je přístup 

ke sportu zcela odlišný. Dnes mohl pan premiér 
osobně slyšet, jaký je skutečný stav českého spor-
tu,“ dodal Miroslav Jansta. 

Finanční podpora státu se snižuje, meziroční 
pokles skutečné státní podpory sportu činí 25 
procent. Takový propad nezaznamenal žádný 
jiný rezort. Na letošní rok je pro sport roz-
počtováno 4,6 miliardy korun. Jen pro před-
stavu – jde o polovinu menší objem oproti fi-
nancování sportu z počátku 90. let. A o třetinu 
nižší podporu než v roce 2007. „Podpora sportu 
klesá i bez inflace a narůstajících cen za energie. 
Od nové vlády jsme očekáváme změnu, raciona-
litu a pochopení významu sportu pro stát, to ale 
zatím nepřichází. Přitom podle vládou schvále-
né koncepce Sport 2025 mělo být všechno jinak 
a na sport by mělo jít v roce 2025 minimálně 19 
miliard korun. Jsme někde na jedné čtvrtině,“ 
vyčíslil Miroslav Jansta. 

Předseda ČUS Miroslav Jansta kriticky hodnotil aktuální 
situaci českého sportu
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 Vlády neplní závazky vůči přijaté 
koncepci
Česká unie sportu zpracovala také 

analýzu dosavadního plnění koncepce 
Sport 2025. Tento materiál byl schvále-
ný usnesením vlády před šesti lety a vy-
tyčil směry a cíle rozvoje a podpory čes-
kého sportu. Jedou z priorit bylo zastavit 
pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže, 
zastavit růst nadváhy a obezity, snižovat 
ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu, 
zvyšovat pohybovou gramotnost. Kon-
cepce rovněž ukládá cílově navyšovat 
objem prostředků na sport ze stávajících 
0,3 % na 1 % celkových výdajů státního 
rozpočtu. Nikdo však koncepci neplnil 
a žádný člen vlády plnění nekontroloval 
ani nepožadoval.

„Pokud by měl být cíl koncepce v roce 2025 
splněn, musely by být výdaje na sport v násle-
dujících letech meziročně navyšovány o sto 
procent. Bohužel, v rámci horizontálních priorit 
a strategických cílů nebyl v tuto chvíli splněn ani 
jeden bod,“ dodal smutně předseda ČUS, podle 
kterého jsou dokonce doporučení WHO (Světo-
vé zdravotnické organizace) v Česku ignorována. 
„Sport má být vnímán a využíván jako nejúčinnější 
prevence proti nemocem, jenže Češi jsou jedním 
z nejtlustších národů, ale státu to nevadí a nepřijí-
mají se k tomu žádná důrazná opatření.“

Podzimní období může zničit kluby
I proto se delegáti valné hromady shodli na 

tom, že je nutné okamžitě jednat. V usnesení 
vyzvali premiéra a parlament, aby zařadili oblast 
sportu na stejnou úroveň jako kulturu. „Jsme 
v historicky nejhorším stavu, zdraví národa je ohro-
ženo – a nejen to. Dostatečný počet adeptů v poža-
dované kondici nemá v současné době policie ani ar-
máda. Kde chce stát nabírat například nové vojáky 
v době současného nebezpečí? Silovým rezortům je 
překvapivě jedno, že stát selhává už při vedení 
tělesné výchovy na základních školách a hledá 
důvody proč to nejde, namísto hledání cest, jak 
to jde,“ doplnil Miroslav Jansta. 

Delegáti rovněž kritizovali dramatickou sku-
tečnost, že schází prostředky na provoz a údrž-
bu sportovišť. A zejména kluby disponující ma-
jetkem budou od září významněji omezovat své 

fungování. „Máme zprávy ze všech částí republiky 
o tom, že zejména kluby ledního hokeje vůbec 
neví, kdy začnou fungovat před novou sezonou 
a jestli o prázdninách vůbec nechají zamrazit plo-
chu. Pokud stát klubům a jednotám nepomůže 
s uhrazením částek za energie, nastane kolaps, 
který odnesou opět děti a rodiny. Buď sport 
v jejich okolí přestane fungovat nebo budou 
muset platit za tréninky více peněz,“ varoval 
Miroslav Jansta. 

Hospodářský výsledek ovlivnil covid
Velkou pozornost věnovali delegáti také 

Zprávě o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2021, 
kterou přednesl ředitel ekonomický agend ČUS 
Pavel Benda. Hospodářské výsledky roku 2021 
bezprecedentně ovlivnily vládní omezení pod-
nikání v důsledku covidové pandemie – pro-
vozy ČUS (Sportovní centrum Nymburk, Plavec-
ký stadion Podolí a Lyžařský areál Zadov) byly 
plně uzavřeny od 1. ledna do 31. května 2021. 
Následný rozjezd navíc nabíhal pomalu a ještě 
v červenci 2021 byla omezena kapacita bazénů 
na 50 %, resp. 75 %.

ČUS se v běžné hospodářské činnosti propadl ze 
zisku roku 2019 ve výši 12,5 milionu Kč do ztráty 
52,318 milionu Kč.  Kompenzace z covidových do-
tací, z nichž některé nebyly ČUS přiznány, dosáhly 
42 milionů korun a společně s některými mimo-
řádnými příjmy ČUS pomohly snížit vysoké covi-
dové ztráty v běžné hospodářské činnosti. 

Delegáti 40. valné hromady při hlasování



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 6/2022

6 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

V průběhu 40. valné hromady ČUS byl zvolen 
členem Výkonného výboru ČUS předseda Fotbalo-
vé asociace ČR Petr Fousek. Už před volbou získal 
nominaci od sedmnácti sportovních svazů a byl 
následně zvolen jednomyslně.

„Vážím si důvěry, kterou ve mne vložili jak moji 
navrhovatelé, tak volitelé z téměř 80 sportovních 

svazů. Myslím, že pro ČUS je spolupráce s největ-
ším a nejpopulárnějším sportem užitečná a platí 
to obráceně i pro FAČR. Budu se pochopitelně ak-
tivně podílet na snaze sportovního prostředí řešit 
problematiku zjevného podfinancovanosti sportu, 
novelizace zákona o sportu i dalších problémů, 
které současný sport pálí a které valná hromada 
ČUS jasně pojmenovala.“

Petr Fousek jednomyslně zvolen členem Výkonného výboru ČUS

Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za pozvání na 40. valnou 

hromadu České unie sportu. Rád bych vaše 
členy a členky pozdravil osobně. Musím se 
však omluvit, neboť ve stejný čas, kdy se 
sejdete v Nymburce, máme plánováno jed-
nání vlády.

Podpora českého sportu nicméně zůstá-
vá jednou z priorit naší vlády. Obzvlášť v dnešní 
době je třeba sportování přikládat dostatečnou 
pozornost. Sport proto chápu jako zvlášť důležitý 
pilíř společnosti. Posiluje nás a dokáže nás často 
i sjednotit.

Českou unii sportu, která je jedním z největ-
ších hráčů v českém sportovním prostředí, vní-
mám jako klíčovou organizaci pro podporu sportu 
na všech úrovních – profesionální, zájmové, ale 
i volnočasové.

Českou republiku v tomto mimořádném období 
čeká několik rozpočtově obtížných let. Tyto roky, 

kdy se budeme potýkat s krizí, se však ne-
smějí podepsat na zdraví české společnos-
ti. Naším cílem je proto zajistit českému 
sportu transparentní vícezdrojové financo-
vání. Prostřednictvím vládní Národní spor-
tovní agentury chceme přehledně a spra-
vedlivě rozdělovat dotace mezi sportovní 
organizace, aby měly jistotu dostatečných 

příjmů a mohly se dlouhodobě rozvíjet.

Považuji za velmi důležité, aby organizace, jako 
je ta vaše, odpovědně a transparentně hájily zá-
jmy všech sportovců – nejen našich reprezentantů 
v mezinárodním prostředí a dalších profesionálů, 
ale zkrátka všech aktivních lidí napříč generacemi.

Vážený pane předsedo, děkuji ještě jednou za 
pozvání a přeji České unii sportu vše dobré!

Se srdečným pozdravem,
Petr Fiala,

předseda vlády České republiky

V průběhu jednání zvolila valná hromada v do-
datečné volbě za člena Výkonného výboru ČUS 
předsedu Fotbalové asociace ČR Petra Fouska, 
který tak nahradil odstoupivšího zástupce FAČR 
Martina Malíka.

Ministr se jednání nebrání
Ministr financí Zbyněk Stanjura na výzvy poža-

dující finanční pomoc sportovním klubům a tělo-
výchovným jednotám zareagoval krátce po valné 

hromadě a uvedl, že se jednání nebrání. "Pokud 
se na mě nebo jiné členy vlády obrátí s nabíd-
kou jednání, tak se ho zúčastníme," stručně pro-
hlásil na tiskové konferenci, která následovala po 
celodenním jednání vlády 22. června. Dříve však 
odkázal sportovní organizace na plošné vládní ře-
šení, jehož podmínky pro firmy a spolky ale ještě 
kabinet nezveřejnil.

Autor KT ČUS
Foto: Petr Skála

Omluva předsedy vlády z neúčasti na valné hromadě
Zhruba hodinu před začátkem 40. valné hromady České unie sportu v Nymburce dorazil do datové 
schránky ČUS dopis, v němž předseda vlády Petr Fiala omluvil svou osobní účast na tomto jednání.
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Na valné hromadě zazněla bizarnost obvinění ČUS.  
S pokřivenými výpočty dotací dodnes souhlasí ČOV a Sokolové
Na naprostou nekvalifikovanost zpracovatelů 
a pokřivenost výpočtu dotací na MŠMT pou-
kázal na 40. valné hromadě ČUS Marek Há-
jek, místopředseda ČUS. V souladu s konsta-
továním prvoinstančního soudu delegátům 
odprezentoval, jak úředníci v průběhu roku 
2016 a 2017 došli k navrhovaným částkám 
pro střešní sportovní organizace. A jak jejich 
finální návrh postrádal elementární logiku 
a soudnost. 

„Nejhorší na tom všem je, že Český olympij-
ský výbor a Česká obec sokolská dodnes tvrdí, 
že navrhovaný výpočet úředníků MŠMT je správ-
ný. Státní zástupce se o jejich postoj opírá,“ 
řekl Marek Hájek, který podal zástupcům svazů 
a klubů informace o vývoji obvinění České unie 
sportu. 

Po prvoinstančním rozhodnutí Městského 
soudu v Praze je ČUS nevinná, stejně jako její 
předseda Miroslav Jansta a generální sekretář 
Jan Boháč. Státní zástupce se proti verdiktu 

soudu odvolal, proto se nyní 
čeká na projednání u Vrchní-
ho soudu. Nejčastěji se však 
v případě obvinění největší 
sportovní organizace skloňo-
vala tabulka s ministerským 
návrhem na rozdělení dota-
cí, kterou představitelé ČUS 
rozporovali. „Výpočtu dotací 
na rok 2017 se ujali úředníci, 
kteří jezdili na pozvání ČOV 
na prestižní olympijské akce 
do zahraničí včetně olym-
pijských her. Navíc někteří 
o sportovním prostředí mno-
ho nevěděli. A podle toho to 
tak vypadalo,“ dodal Marek 
Hájek. 

Klíčové pro rozdělení do-
tací byla členská základna 
organizace, počet územních 
pracovišť, velikost spravo-
vaného majetku nebo mezi-
národní aktivity. A i když má 
ČUS milion členů, Sokolové 
157 tisíc a olympijský výbor 
členskou základnu fyzických 
osob nemá, návrh úředníků 
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tuto realitu vůbec nereflektoval. „Mám vystu-
dované na vysoké škole dvě fakulty, vyšší ma-
tematiku a kvantovou fyziku, ale nikde – ani 
v mikrosvětě, kde je vše jinak – jsem nikdy po 
vynásobení nuly nedostal 27 milionů korun. 
Ministerstvo školství ale ano,“ narážel Marek Há-
jek na skutečnost, že úředníci nulovou členskou 
základnu ČOV ohodnotili přídělem 27 milionů 
korun. 

je na tom ČOV? Přestože má ve třech hlavních 
kritériích naprosto nejnižší ukazatele nebo nulu 
a v posledním, čtvrtém parametru mají všechny 
tři organizace hodnocení stejné, tak byla v ná-
vrhu MŠMT pro ČOV připravena dokonce nejvyšší 
částka – 64,4 milionu korun. A právě tento výpo-
čet představitelé ČUS rámci jednání expertní 
komise MŠMT rozporovali a s jednomyslným 
souhlasem expertní komise navrhovali nápra-
vu výpočtů, za což byli následně obviněni po-
licií. 

„Obracím se na vás s dotazem, abyste se mi 
přihlásili, komu připadá původní úřednický vý-
počet MŠMT v pořádku. Nikdo? Opravdu?“ ze-
ptal se Marek Hájek delegátů valné hromady 
v Nymburce, kde v tu dobu naslouchalo přes 70 
zástupců národních sportovních svazů. Přes-
to ČOV a ČOS dodnes nevzaly zpět své pro-
hlášení, že rozporovaný výpočet úředníků 
MŠMT byl správný. Předseda ČOV Jiří Kejval 
dobrovolně, bez vědomí a souhlasu výkonného 
výboru připojil olympijský výbor k trestnímu 
řízení jako poškozený subjekt s tím, že ČOV 
utrpěl zpochybněním původního výpočtu škodu. 
„V tom roce ČOV žádal MŠMT o 63,5 milionu ko-
run, přesto dostal návrh dotace o 900 tisíc Kč 
vyšší. To však v dotačním řízení už vůbec nelze, 
je to protizákonné,“ divil se Marek Hájek. 

Přesto obžaloba tvrdí, že ČUS a její zástupci 
se dopustili závažného trestného činu a žádné 
ovlivňování dotačního řízení ze strany ČOV neby-
lo zjištěno. A to se nyní dostávají do médií nové 
informace o tom, jak v čilém kontaktu byli tehdy 
představitelé ČOV s bývalou ministryní školství 
Kateřinou Valachovou nebo s náměstkyní Simonou 
Kratochvílovou, což je zaznamenáno ve výpově-
dích i u soudu. 

Autor: KT ČUS

ČUS je fakticky sedmkrát větší než Sokol, má 
dvakrát více územních pracovišť a spravuje pět-
krát rozsáhlejší majetek, a přesto dostává v ná-
vrhu podobnou částku (ČUS 46,5 milionu korun, 
ČOS 48,5 milionu korun). „Například Sokol do-
stal absurdně v návrhu za majetek 6 milionů 
korun a ČUS jen 5 milionů, i když má pětkrát 
větší majetek,“ vypočítal Marek Hájek. A jak 
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Soubor usnesení 40. valné hromady ČUS konané  
dne 22. června 2022 v SC Nymburk
Usnesení č. 1

Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS  
od 39. valné hromady ČUS

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 39. 
valné hromady ČUS,

v y z ý v á 

1) orgány státní správy, zejména předsedu vlá-
dy ČR z titulu gesce za oblast sportu, ministra 
školství, z titulu gesce za oblast školního sportu, 
Národní sportovní agenturu a Parlament ČR, ze-
jména příslušné podvýbory Senátu a poslanecké 
sněmovny, aby urychleně přijaly konkrétní kroky 
k plnění státní koncepce SPORT 2025 v oblasti fi-
nancování sportu, kde současný stav se nachází 
v jedné čtvrtině koncepcí stanovené výše, a aby 
zařadily oblast sportu do stejné priority s finan-
cováním kultury.

2) Národní sportovní agenturu a ministerstvo 
financí ČR, aby vytvořily podmínky pro vypsání in-
vestičního dotačního programu pro výstavbu a ob-
novu národních sportovních center pro přípravu 
ke státní reprezentaci seniorských i juniorských 
věkových skupin. 

3) Národní sportovní agenturu a ministerstvo 
financí ČR aby vytvořily podmínky pro úhradu 
skokově zvýšených nákladů na energie sporto-
višť v dotačních programech pro sportovní sub-
jekty.

Usnesení č. 2
Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu 

k 31. 12. 2021

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

Zprávu Revizní komise ČUS.

Usnesení č. 3
Ke Zprávě o hospodaření ČUS k 31. 12. 2021

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 

1) bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2021, 
vč. poskytnutých příspěvků a předpokládaných 
prioritních investic financovaných z vlastních 
a veřejných zdrojů, dále předpokládané priorit-
ní investice financované z vlastních zdrojů ČUS 
a z případných dotací z veřejných zdrojů od roku 
2022 a dále (část F., kapitola III. tohoto mate-
riálu),

2) bilanci státních zdrojů za rok 2021,
3) výsledek hospodaření České unie sportu 

za rok 2021 ve výši zisku (plus) 25.476.517,62 
Kč a její zaúčtování takto: částka (plus) 
25.476.517,62 Kč se zúčtovává na Nerozdělený 
zisk (účet 932001),

u k l á d á 

v rámci předpokládaných prioritních dotačních 
investic do národních sportovních center (tj. Ná-
rodní sportovní centrum Nymburk a Národní spor-
tovní centrum Podolí) podávat příslušné žádosti 
o poskytnutí finančních prostředků (dotací) a tyto 
upravovat dle příslušných Výzev/ Programů či po-
žadavků poskytovatele, a to vč. finančního rozsa-
hu celého projektu,  

u r č u j e 

auditora České unie sportu pro letošní rok, a to 
firmu BDO Audit s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00 
Praha 4 - Chodov, IČ:  45314381.

Usnesení č. 4
Ke Zprávě o majetku ČUS k 31. 12. 2021

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 

předložený materiál,
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u k l á d á

Výkonnému výboru ČUS pokračovat v aktivitách 
směřujících k řešení majetkoprávních vztahů ve 
sportovních centrech ČUS, tj. především v otázce 
vyřešení sjednocení vlastnictví majetků v Podo-
lí, na Zadově i v Nymburku, dále pak vyhodnotit 
ztrátové, potenciálně ztrátové či dlouhodobě ne-
produktivní provozy či majetkové účasti a navrh-
nout jejich řešení.

Usnesení č. 5
K Rozpočtu ČUS pro rok 2022

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 

návrh rozpočtu ČUS na rok 2022,

b e r e   n a v ě d o m í

informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2022,

u k l á d á

Výkonnému výboru ČUS

1) přijímat operativní rozhodnutí v oblasti roz-
počtu ČUS a v oblasti vlastních zdrojů v případě, 
že některý z předpokladů nenastane nebo nasta-
nou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá, 

2) přijímat operativní rozhodnutí v oblasti stát-
ních zdrojů v případě, že některý z předpokladů 
nenastane nebo nastanou skutečnosti, se kterými 
rozpočet nepočítá (např. navýšení/snížení stát-
ních prostředků apod.),

3) v případě obdržení prostředků ze státního 
rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s přísluš-
ným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu 
s Podmínkami čerpání dotace.

Usnesení č. 6
K dispozicím s majetkem ČUS

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 

zrušení, respektive vzdání se věcného předkup-
ního práva zřízeného ve prospěch ČUS k nemovitým 

věcem – pozemkům zapsaným v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Pra-
hu, Katastrální pracoviště Praha pro k.ú. Břevnov, na 
listu vlastnictví 10091, a to konkrétně k pozemkům:

parc. č. výměra v m2 druh pozemku

2482/11 3066 ostatní plocha

2482/20 973 zastavěná plocha 
a nádvoří

z m o c ň u j e

Výkonný výbor ČUS, aby projednal a zpracoval 
příslušnou smlouvu / dohodu, eventuálně provedl 
další a jiné úkony potřebné k realizaci zrušení věc-
ného předkupního práva ČUS k výše uvedeným po-
zemkům a potřebné k realizaci následného zániku 
tohoto práva jeho výmazem z katastru nemovitostí.

Usnesení č. 7
K dispozicím s majetkem ČUS

40. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e 

bezúplatný převod budovy bez čp/če, umístěné 
na pozemku parc. č. 2270/28 v k. ú. Stará Bole-
slav z vlastnictví ČUS na členský subjekt ČUS LTC 
Houštka, z. s., IČ: 16555741.,

z m o c ň u j e

Výkonný výbor ČUS, aby projednal a zpracoval 
příslušnou smlouvu / dohodu, eventuálně provedl 
další a jiné úkony potřebné k realizaci převodu 
vlastnictví ČUS k výše uvedené budově na nového 
vlastníka a potřebné k realizaci změny vlastnické-
ho práva v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 8
K dodatečné volbě člena Výkonného výboru ČUS

40. valná hromada ČUS – delegáti národních 
sportovních svazů v dodatečné volbě

volí

člena Výkonného výboru České unie sportu Pet-
ra Fouska.
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Z vystoupení předsedy NSA Filipa Neussera  
na valné hromadě ČUS

Hostem 40. valné hromady České unie sportu 
v Nymburce byl také předseda Národní sportov-
ní agentury Filip Neusser. Na jednání vystoupil 
s projevem, v jehož úvodu poděkoval všem pří-
tomným za způsob, jakým zvládli udržet sport 
nad vodou během koronavirové krize. 

Mezi úspěchy českého sportovního prostředí 
v posledním období zařadil především vznik Ná-
rodní sportovní agentury a nastavení pevných 
pravidel pro rozdělování státních dotací jednot-
livým subjektům. 

„Za neúspěchy naopak považuji, že se ne-
podařilo přesvědčit vládu o realizaci koncep-
ce Sport 2025, která sportu garantuje částku 
ve výši jednoho procenta státního rozpočtu, 
a také to, že se nepodařilo napříč sportovním 
spektrem prosadit jednoslovný název země 
Česko/Czechia. Nepovedlo se nám však ani změ-
nit systemizaci NSA tak, aby byla flexibilnější 
a rychleji vyhodnocovala jednotlivé žádosti klubů 
a jednot. Pomoci by nám mělo nové pracoviště, 
které otevřeme v Ostravě.“

Filip Neusser dále informoval, že NSA v sou-
vislosti s programem Můj klub eviduje mnoho 
žádostí klubů a jednot, které je nepodaly včas, 
s administrativním pochybením nebo vůbec. Při-

slíbil pro ně vypsání druhého kola této výzvy 
počátkem letošního července. Podobný krok 
NSA chystá i pro národní sportovní svazy, kte-
ré žádosti nedodaly včas nebo neúplné. Za 
výraznou pomoc při administraci žádostí Můj 
klub v regionech současně poděkoval územním 
pracovištím ČUS.

Význam evropského předsednictví
Předseda NSA zmínil i velký úkol, kterým je 

nadcházející evropské předsednictví. „V rámci 
sportu se v Praze bude konat například Evropský 
týden sportu nebo celosvětová antidopingová 
konference WADA, takže Praha bude hostit všech-
ny evropské ministry sportu, předsedy sportov-
ních agentur, náměstky pro sport nebo předsedy 
antidopingových výborů,“ představil plánované 

události.

„V rámci evropského předsednictví máme 
jedno hlavní téma – udržitelná a energeticky 
nenáročná sportoviště. Toto téma je aktuál-
nější více než kdy jindy, zejména u nás, kde 
je podle dat ČUS průměrné stáří sportovišť 
50 let,“ řekl Filip Neusser a dodal, že jednou 
z priorit NSA v rámci evropského předsed-
nictví bude snaha o to, aby Evropská unie 
vypsala program na udržitelná a energeticky 
nenáročná sportoviště. 

To by znamenalo získání významných fi-
nančních prostředků na nová sportoviště, 
která mají na rozdíl od těch stávajících 
elektřinu z fotovoltaiky na střeše, teplo 
z tepelných čerpadel, vodu recyklovanou 
z dešťovky, kvalitní zateplení apod. Celkově 

by to představovalo energetickou náročnost zhru-
ba o 80–90 % nižší než nyní.

Autor: KT ČUS
Foto: Petr Skála
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Sportovním klubům a tělovýchovným jednotám 
dramaticky narostly náklady na elektřinu o stovky 
procent, měsíčně platí za provoz tělocvičen nebo 
hal statisíce korun. Jenže nemají z čeho brát, stát-
ní podpora nepřichází v dostatečné míře. „Oče-
káváme, že od září bude docházet ke zdražování 
tréninků dětí a patrně k ještě katastrofičtějším 
scénářům. Až se na podzim rozjede topná sezona, 
některé spolky budou uzavírat sportoviště, nebo se 
jich zbavovat. Jsou na finančním dně,“ předpovídá 
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 

Zástupci sportovních klubů se upínali k Národní 
sportovní agentuře, která bude jednala s Minis-
terstvem financí a vypsání samostatného progra-
mu na provoz a údržbu. Bohužel, jednání skončila 
neúspěchem s konstatováním, že vláda chystá 
– zatím však nespecifikovanou – pomoc v rámci 
plošného řešení.

Situace je kritická
Vloni drtila sportovní prostředí koronaviro-

vá pandemie a uzavírání sportovišť, letos ex-

trémně navýšené provozní náklady. A situace 
je opravdu dramatická, mnozí předsedové ne-
vidí cestu k řešení. „Běžně jsme platili jenom 
za energie zhruba 700 tisíc korun za rok. Letos se 
za stejnou spotřebu pohybujeme na 3 milionech 
korun za rok. Jsme úplně nešťastní. Na provoz 
a údržbu jsme dostali z kraje částku 280 tisíc 
korun, podpora od města je v řádech desetiti-
síců korun. Jen za březen dlužíme 300 tisíc za 
energie. Nevíme, jak z toho ven,“ popsal situaci 
Přemysl Šulc z klubu HC Lomnice nad Popelkou, 
který se stará o zimní halu. 

Zatímco výdaje za energie se zvyšují, státní 
podpora do oblasti sportu se snižuje, což doklá-
dá letošní rozpočet Národní sportovní agentury. 
A pomoc z municipalit, bohužel, nestačí. „Jestli 
se nám nepodaří zafixovat dobrou cenu elektřiny 
na příští období, tak jsme skončili. Je možné, že 
budeme platit jenom za elektřinu 600 tisíc korun 
za měsíc, a to je pro nás jednoduše likvidační,“ 
přiznal Jaroslav Vaněk, prezident Hokejového 
klubu BBSS v Brumově-Bylnici. 

Kluby nemají prostředky na energie. Bude docházet  
ke zdražování tréninků dětí a k uzavírání sportovišť 
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Někde už dokonce došlo k prodeji jedné ze 
sportovních hal. „Náklady na elektřinu se zvedly 
oproti loňskému roku o 76 procent, za provoz pla-
tíme 15 milionů korun ročně, nemáme už na to. 
Situace je neudržitelná, proto jsme museli prodat 
jednu ze svých hal. Nevíme, co bude dál,“ dodal 
Richard Šach z TJ Bohemians Praha. 

Navýšení členských příspěvků není řešením
Možností, jak se proti této krizi bránit, ne-

mají sportovní spolky mnoho. Jednou z nich je 
navýšení členských příspěvků, což se dotkne 
zejména rodin s dětmi. „S nejvyšší pravděpo-
dobností zdražíme tréninky, a to mezi 20 až 100 
procenty, tedy klidně i dvojnásobně. Výdaje za 
energie nám narostly o 330 procent, měsíčně pla-
tíme statisíce. Docházet bude ke zdražování také 
v jiných klubech, je to nevyhnutelné. Některé 
sporty to zasáhne plošně,“ potvrdil Jakub Lébl 
z TJ ABC Braník. 

„Budeme muset přistoupit ke zdražení trénin-
ků, zatím však nevíme, jak razantně. V oblasti 
tepla a energií výdaje stouply až 2,5krát,“ doplnil 
Tomáš Cvikl, předseda Squashclub Strahov. 

Někde si ale zdražení služeb pro členskou 
základnu nemohou dovolit. „My finanční pro-
středky z našich členů neumíme více vydolovat. 
Nechceme zdražovat sport pro rodiny s dětmi, 
to je slepá ulička. Nemůžeme si dovolit zvýšit 
na dědině příspěvky, nemůžeme si dovolit brus-
lení ´hobíkům´ procentuálně navyšovat. Nejsme 
veliké město, my potřebujeme lidi, aby k nám 
chodili,“ uvedl Jaroslav Vaněk z Hokejového 
klubu BBSS. 

„Musíme se v drtivé většině postarat sami. Ne-
být rodinných rozpočtů, tak sportovní organizace 
neexistují. Snažíme se pronájmem majetku získat 
co nejvíce peněz, ale patrně budeme muset sáh-
nout ke zdražení. Už je to hodně na hraně. Žije-
me z ruky do huby,“ potvrdil Jan Hejna, předseda 
z TJ Ostrava. 

Podzim ve znamení omezování provozu
Pokud se situace nezlepší, velmi pravděpo-

dobně bude docházet k uzavíraní sportovišť. 
A to zejména na podzim. „Až se kluby začnou 
více připravovat na provozní sezonu vnitřních 
sportovišť, čím dál více z nich bude přemýšlet, 

jestli zařízení dočasně nezavřou. Je klidně mož-
né, že některá zařízení budou prodávat nebo více 
omezovat jejich provoz, například méně topit,“ 
varoval Jaroslav Chvalný, předseda Pražské tě-
lovýchovné unie. 

Některé kluby už v současné době neví, zda 
zahájí sezonu. „Do konce června musíme uzavřít 
novou smlouvu za energie, takže zatím nevíme, 
jestli spustit od 1. srpna ledovou plochu. Pracu-
jeme na tom, ale je to nejisté. A to i když máme 
technologii zimního stadionu moderní a ekono-
mickou,“ prohlásil Přemysl Šulc z klubu HC Lom-
nice nad Popelkou. „Máme devět kategorií, kolem 
130 dětí do 18 let. Když jsme dobře hospodaři-
li, byli jsme schopni ufinancovat provoz. Dneska 
toho nejsme schopní. Musíme se vypořádat s dlu-
hy za poslední dva měsíce. Prostředky, které jsme 
dostali od města, jsme už vyčerpali.“   

Pomůže Ministerstvo financí?
Velké tělovýchovné jednoty s majetkem už 

v těchto měsících vyčerpaly podporu od měst 
nebo krajů. Poslední záchranou je pro ně vypsa-
ní samostatného programu na provoz a údržbu. 
O něho každoročně usiluje Česká unie sportu. 
Na letošní rok se však doposud nevypsal z dů-
vodu celkového snížení rozpočtu pro Národní 
sportovní agenturu a otázkou zůstává, zda se 
postoj Ministerstva financí změní.

„Pevně doufáme, že program na provoz 
a údržbu nakonec bude – je to pro nás klíčová 
podpora, žádná jiná není. Dotace z města nám 
náklady nepokryjí,“ sdělil jasně Jakub Lébl z TJ 
ABC Braník. 

„Kde chce stát nabírat lidi k vojákům, policis-
tům, hasičům, vězeňské službě, celníkům, zá-
chranářům?  Vždyť děti ve škole ani neumí udělat 
pořádně kotrmelce. My připravujeme děti a mlá-
dež tak, aby byli zdraví, měli návyky fair play, byli 
psychicky odolní a vytrvalí, připravení i k výkonu 
nejtěžšího povolání. Každý rozumný stát musí při-
měřeně investovat jak do infrastruktury, tak do 
sportovní činnosti – a hlavně systémově – každo-
ročně tak, abychom se nemuseli neustále dopro-
šovat,“ konstatoval Jaroslav Vaněk z Hokejového 
klubu BBSS.

Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Ministerstvo financí odmítlo požadavek NSA  
na zvýšení podpory klubům

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neus- 
ser neuspěl u Ministerstva financí s požadavkem 
na navýšení dotací na provoz a údržbu spor-
tovišť, které by sportovním klubům pomohlo 
s úhradou zvýšených cen energií. Ty v posled-
ních měsících vzrostly až několikanásobně, ale 
v letošním rozpočtu je na tento účel méně než 
pětinová částka ve srovnání s loňskem. Sportovní 
organizace mají počkat na plošné řešení, které 
chystá česká vláda.

Jednání předsedy NSA s ministrem financí Zbyň-
kem Stanjurou se uskutečnilo v Praze 9. června.

Česká unie sportu dlouhodobě upozorňuje, že 
situace je kritická. Kluby a tělovýchovné jedno-
ty nemají z čeho drahé energie zaplatit a hro-
zí se podzimu, kdy se mohou na začátku nové 
sportovní i topné sezony dostat do neřešitelných 
problémů. 

„Očekáváme, že od září bude docházet ke 
zdražování tréninků dětí a patrně k ještě kata-
strofičtějším scénářům. Až se na podzim rozje-
de topná sezona, některé spolky budou uzaví-
rat sportoviště nebo se jich zbavovat. Jsou na 
finančním dně,“ varoval předseda ČUS Miroslav 
Jansta.

Čeká se na vládní celoplošné řešení
Současná vláda při úpravách rozpočtu výrazně 

snížila výdaje na sport. V programu na provoz 

a údržbu zbylo jen necelých 100 místo loňských 
550 milionů korun. Sportovní organizace doufa-
ly, že Neusserovo jednání s ministrem financí 
Zbyňkem Stanjurou přinese zvýšení této částky. 
To se však nestalo.

„Ministerstvo financí na požadavek předsedy 
NSA ohledně navýšení prostředků pro dotační vý-
zvu Provoz a údržba z důvodu enormního nárůstu 
cen energií sportovištím reagovalo připravova-
ným celoplošným řešením vládní pomoci, která 
by měla být představena koncem června. Podle 
informací Ministerstva financí bude určena i pro 
sportovní kluby a ty si budou moci o podporu 
žádat prostřednictvím této pomoci,“ informoval 
mluvčí NSA Jakub Večerka.

Samostatný program na provoz a údržbu NSA 
v tuto chvíli vypisovat nebude, protože se součas-
nou nízkou částkou by mohla uspokojit jen zlo-
mek nároků sportovních organizací.

Jedna z posledních ran sportu
Na skutečnost, že Ministerstvo financí neuvol-

ní žádné další finanční prostředky pro NSA a ne-
vypíše se samostatný program na provoz a údrž-
bu, reagoval generální sekretář ČUS Jan Boháč:

„Dlouhodobě podfinancovaný český sport 
dostává jednu z posledních ran. Předseda NSA 
nepochodil na Ministerstvu financí s požadavkem 
navýšení dotací na provoz a údržbu sportovišť, 
které by sportovním klubům pomohlo s úhradou 
zvýšených cen energií. Dotační program na provoz 
sportovišť tak NSA vypisovat nebude a kluby mají 
počkat na připravované plošné řešení vlády. Jsme 
zvědaví, jak vydatná bude avizovaná celoploš-
ná vládní pomoc pro sportovní kluby. Věřme, 
že bude adekvátní ohlášené prioritě českého 
předsednictví EU v oblasti sportu ´Udržitelná 
a přístupná sportovní infrastruktura ,́ Česko pů-
jde Evropě příkladem a kluby a sportovci nebu-
dou obávat ukončení provozu sportovišť spolu 
s koncem českého předsednictví. Situace v řadě 
klubů je totiž kritická.“

Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi – Jana Nekolová
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Na Radiožurnálu s poslancem Karlem Haasem  
o připravované novele zákona o sportu

Národní sportovní agentura patří do politické-
ho odkazu Andreje Babiše. Jejím úkolem má 
být podpora sportu a správa sportovních dota-
cí. Proč se skupina vládních poslanců rozhodla 
připravit novelu zákona, která fungování NSA 
podstatně mění? Co všechno by mělo být jinak? 
Bude to znamenat konec současného předsedy 
Filipa Neussera? A jak si nová koalice představu-
je financování sportu? Hostem Tomáše Pancíře 
ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu byl 
poslanec ODS Karel Haas, spoluautor návrhu no-
vely.

 Pojďme k tomu nejpodstatnějšímu: Co chcete 
změnit na fungování Národní sportovní agentury?

Jednou větou: chceme překolkovat hřiště stá-
vajícího – a teď použiji snad jediný silnější příměr 
– black boxu jménem NSA. Nebo kdybych 
to chtěl říct jinak, a to není věc osobně 
předsedy NSA, ale toho, jak je do-
posud napsán zákon, tak dneska je 
NSA v zásadě one man show jedno-
ho člověka. Takže to je leitmotiv té 
naší novely.

 Kdybyste měl vyzvednout klíčové 
změny…

Chceme za prvé do Národní sportovní 
agentury jako jednoho z ústředních orgánů 
státní správy, klíčové veřejné instituce pro pod-
poru sportu, zavést kolektivní řídicí a kontrolní 
orgán. Ten dneska v NSA úplně chybí. Za druhé 
chceme zpřesnit – a tady otevřeně přiznám, že 
i zpřísnit, protože si myslím, že ta funkce si to 
zaslouží – kompetenční, kvalitativní požadavky na 
předsedu a místopředsedy NSA a členy budoucího 
řídícího orgánu NSA. To je druhá věc. Třetí věc 
je, že chceme v té novele výslovně určit to, co 
je dneska nejisté – to, že školský a vysokoškolský 
sport bude patřit nikoli do gesce NSA, ale do ges-
ce MŠMT. A čtvrtá věc: chceme opravdu, řekně-
me, zfunkčnit a zakčnit „úkolování“ NSA. Protože 
dneska, když ji chce někdo řídit, tak to jde jedi-
nou cestou – usnesením vlády. A věřím, že každý 
posluchač z normálního života, z firemní i veřejné 
sféry, si řekne, že těžko lze řídit sport na denní 
operativní bázi na základě usnesení vlády.

 Mluvil jste o tom, že se zpřísní požadavky, kte-
ré musí splnit šéf Národní sportovní agentury. Po-
dle informací, které se objevily, by tam měla být 
povinnost mít vysokoškolské vzdělání. Zůstává to 
v tom návrhu?

Ano je to v našem návrhu, tak jak s ním půjde-
me do sněmovny.

 A je to opravdu podstatné? Je důležité, aby ten, 
kdo vede Národní sportovní agenturu, měl 

vysokoškolské vzdělání? Když někdo vede 
sportovní svaz nebo sportovní kluby, 
má kontakty v oblasti sportu, není 
to víc, než když vystuduje třeba po-
litologii nebo se stane zemědělským 
inženýrem?

Rozumím té otázce. Možná to 
bude předmětem debat, ať už v pět-

ce, nebo pak s opozicí. To se může stát 
a jsme připraveni o tom diskutovat. Nic-

méně zase řeknu zcela jednoznačně: Jestliže 
Národní sportovní agentura je jeden z ústředních 
orgánů státní správy, tak jsme nechtěli snižovat 
laťku, která je u všech ostatních orgánů státní 
správy, zejména těch vzniklých v novější nebo no-
vodobějšího, modernější historii ČR. Věřte nebo 
ne, já jsem při psaní té novely, vůbec nezkou-
mal, jestli pan předseda Neusser má nebo nemá 
vysokoškolské vzdělání. Požadavek na vysokoškol-
ské vzdělání je standardem a myslím si, že pro 
ústřední orgány státní správy – byť znám spoustu 
špatných lidí s titulem, spoustu skvělých lidí bez 
titulu – tak si myslíme většinově v té pracovní sku-
pině, která novelu chystá, že vysokoškolské vzdě-
lání by mělo být v kompetenčních požadavcích 
pro ústřední orgán státní správy.

 Jestli se nepletu, současný šéf Národní sportovní 
agentury Filip Neusser nemá vysokoškolské vzdě-
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lání. Není to důvodem, proč tam to ustanovení je? 
Není to snaha elegantně se současného předsedy 
zbavit?

Věřte nebo ne, já jsem to při psaní té novely, 
při psaní věcné osnovy, kterou jsme měli hotovou 
v březnu, a teď za dva měsíce paragrafové znění, 
tak věřte tomu, že jsem vůbec nezkoumal, jestli 
pan předseda Neusser má nebo nemá vysokoškol-
ské vzdělání. To je jedna poznámka. A druhá po-
známka: Myslím, že vláda ukazuje, že se v zásadě 
ve vztahu k současnému vedení NSA chová velmi 
korektně, že nenastala žádná revoluce po volbách. 
Kdyby vláda chtěla nějakým způsobem řešit per-
sonálie NSA, tak to nepochybně už mohla učinit. 

 Pardon, že do toho skáču. Pokud se podíváme 
do toho zákona, tak ono to tak jednoduché není, 
protože šéf Národní sportovní agentury může být 
vládou odvolán, ale pouze z nějakých konkrétně 
vyjmenovaných důvodů…

Tomu rozumím. Já jsem teď nesměřoval ani tak 
na cestu podle zákona. Nejsem příznivec toho, že 

Česká unie sportu tradičně při-
pravila Ročenku 2021. S obsahem 
významného archivního sportov-
ního dokumentu se jako první se-
známili delegáti a hosté 40. valné 
hromady ČUS ve Sportovním cen-
tru v Nymburce. Zájemci ji však 
také naleznou na webových strán-
kách ČUS – ZDE. 

Publikace je jako obvykle roz-
dělena do tří tematických částí. Ta 
úvodní poskytuje základní informa-
ce o orgánech České unie sportu, 
přehled všech vyznamenání udě-
lených dobrovolným pracovníkům 
v rámci ČUS a Zprávu o činnosti Vý-
konného výboru ČUS od 39. valné 
hromady konané 23. června 2021. 
Podrobně se věnuje také dopadům 
covidové pandemie na české spor-
tovní prostředí, činnosti Národní sportovní agentu-
ry, tzv. dotační kauze, v níž byli představitelé ČUS 
i samotná organizace zatím nepravomocně osvobo-
zeni, roli územních pracovišť ČUS při administraci 
výzvy Můj klub a dalším tématům.

Druhá, nejrozsáhlejší část 
Ročenky 2021 obsahuje pře-
hled všech sdružených národ-
ních sportovních svazů České 
unie sportu. Kromě jejich 
vizitek přináší rovněž hodno-
cení nejdůležitějších sportov-
ních aktivit a nejúspěšnějších 
výsledků v uplynulém roce, 
seznam všech mistrů České 
republiky i nejlepších umís-
tění jejich reprezentantů na 
nejvýznamnějších meziná-
rodních soutěžích.

Třetí část zahrnuje kom-
pletní informace týkající 
se územních pracovišť ČUS 
– servisních center sportu, 
ať už na úrovni krajů, nebo 
okresů. Součástí jsou také 

obšírné zprávy o hospodaření a stavu majetku 
k 31. prosinci 2021, stejně jako podrobné infor-
mace vyplývající ze statistického šetření zaměře-
ného na aktuální stav členské základny ČUS.

Autor: KT ČUS

ČUS vydala sportovní Ročenku za rok 2021

ROČENKA

Po mnoho měsíců trvající přestávce způsobené covidovou pandemií a mnoha 

restrikcemi výrazně omezujícími sportovní aktivity se v červnu 2021 opět naplno rozběhl 

stěžejní projekt České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi. Na běžeckých tratích, 

v sedlech kol, volejbalových a tenisových kurtech, v přírodě nebo vodní hladině se 

do 332 akcí zapojilo téměř 126 000 vyznavačů pohybu.

Foto: Tipsport Sportuj s nám
  

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:

Judista Lukáš Krpálek, dvojnásobný olympijský vítěz (v kategorii do 100 kg z Rio de Janeira 

a nad 100 kg z Tokia), byl v prosinci 2021 vyhlášen potřetí ve své kariéře v tradiční anketě 

sportovních novinářů nejlepším Sportovcem České republiky (předtím v letech 2016 a 2019).

Foto: ČTK – Ondřej Deml 
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by se mělo mezi vládou a ústředními orgány státní 
správy nějakým způsobem „válčit“. Bral jsem to 
tak, že nepochybně pan Neusser je velmi rozumný 
člověk, a kdyby se chtěl dohodnout premiér se 
stávajícím předsedou na ukončení jeho mise, tak 
si myslím, že už by to proběhlo.

Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál 
Foto: Tipsport Sportuj s námi

http://www.colmex.cz
https://www.cuscz.cz/o-nas/rocenka-cus/rocenka-cus-2021.html
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Červnový kalendář projektu České unie 
sportu Tipsport Sportuj s námi nabídl 
rekordní počet 120 akcí po celé České 
republice. Na své si přišly především 
děti a mládež, protože mnoho turnajů, 
závodů a soutěží bylo spojeno s koncem 
školního roku. Organizátoři některých 
akcí se tradičně podělili o ilustrační foto-
grafie z jejich průběhu.

Hradecké sportovní hry navštívily rekordní tři 
tisíce zájemců ze všech věkových kategorií, kteří si 
vyzkoušeli spoustu streetových i freestylových sportů.

Účastníci triatlonového Hornettlonu v Ralsku letos bojovali 
s extrémním vedrem – ochlazení ve vodě jim proto přišlo vhod.

Dvě stovky cyklistů startovaly 

na silničním závodu Grand Prix 

Forman ve Starém Jičíně.

Jezdecký oddíl Baník Ostrava uspořádal 
akci Sportuj s koňmi, které se 
zúčastnilo 220 dětí i mnoho dospělých.

Na nejtěžším slalomovém 
kanálu v Evropě v Želivu se 
představila i nová olympijská 
disciplína kayakcross.

Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Bohatá nabídka prázdninového  
kalendáře projektu Tipsport 

Sportuj s námi 

Sportovní všehochuť nabízí kalendář projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi během obou 
prázdninových měsíců. Výraznou převahu mají samozřejmě sporty, které veřejnost zvou do přírody, 
na silnice, antukové a písčité kurty nebo vodní hladiny.

Výběr z nejzajímavějších akcí – červenec a srpen 2022:
5. 7. O kalich Mistra Jana fotbal Pustějov

5. 7. Pohádková stezka turistika Roprachtice

9. 7. Městský běh Karvinou atletika Karviná

16. 7. Tour de Ralsko cyklistika Mimoň

16. 7. Kopřivnický drtič cyklistika Kopřivnice

23. 7. Mysliv Race překážkový běh Myslív

29. 7. Grand Prix Silesia orientační běh Skřípov

31. 7. Hradecký terénní triatlon triatlon Hradec Králové

6. 8. Českokrumlovský trojboj různé sporty Český Krumlov

13.-14. 8. Volejbalová Dřevěnice volejbal Dřevěnice

13.-14. 8. Světový pohár v běhu do vrchu atletika Janské Lázně

14. 8. Žebrácká pětadvacítka atletika Žebrák

19. 8. Festival dračích lodí dračí lodě Bruntál

20. 8. Nefestival netradičních sportů netradiční sporty Heřmanův Městec

27. 8. Otevřená loděnice kanoistika Březina

27. 8. Valdštejnova desítka atletika Cheb

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz nebo tipsport-sportujsnami.cz.

Pozvánka na TOP akce
TOUR DE RALSKO: Cyklistický závod horských kol 
na 45 km v bývalém vojenském prostoru Ralsko 
pro všechny výkonnostní kategorie od trénovaných 
borců po hobby závodníky. Bikeři si užijí zajímavé 
výjezdy a technicky hravé sjezdy, „kochající se“ 
závodníci ocení krásnou přírodu a překrásné okolí 
tratě. Pro děti jsou připraveny trasy podle věku, 
k dispozici bude občerstvení i skákací hrad a malí 
závodníci obdrží i účastnickou medaili.

NEFESTIVAL NETRADIČNÍCH SPORTŮ: Akce před-
staví formou workshopů netradiční sporty: spike-
ball, cornhole, kan-jam, mölkky, slackline, discgolf, 
tegball, lukostřelbu a další. Na stanovištích budou 
zástupci každého sportu, kteří danou disciplínu 
představí, vysvětlí a předvedou její správné prove-
dení. Každý z účastníků si může vyzkoušet aktivity 
na vlastní kůži. K dispozici bude také skimboarding 
dráha, horolezecká stěna či trenažer rodeo býka. 

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.tipsport-sportujsnami.cz
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Informace NSA pro žadatele v dotační  
výzvě Můj klub 2022

Antidopingový výbor chystá zavedení  
elektronického systému dopingových kontrol

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční 
dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu 
administrace podaných žádostí podává Národní 
sportovní agentura žadatelům tuto informaci: 

Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 
probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení žádostí 
bylo spuštěno ihned ve chvíli, kdy to bylo Národní 
sportovní agentuře umožněno po ukončení roz-
počtového provizoria.

 
Ve Výzvě Můj klub 2022 se žádosti hodnotí 

v pořadí, ve kterém byly podány. Jakmile Národní 
sportovní agentura zahájí formální kontrolu žá-
dosti, je žadatel o této skutečnost informován na 
kontaktním mailu uvedeném v žádosti. Stav žá-
dosti lze také sledovat po přihlášení do Rejstříku 
sportu. Prosíme všechny žadatele o trpělivost, 

NSA aktuálně podniká kroky ke zvýšení počtu pro-
jektových manažerů provádějících administraci 
žádostí, což povede ke zrychlení výplaty dotač-
ních prostředků.

 
Aktuálně bylo ke dni 6. 6. 2022 ve Výzvě Můj 

klub 2022 vydáno 2203 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a vyplaceno 495 157 140 Kč. Zdroj – ZDE. 

Zdroj: NSA

Zástupci Antidopingového výboru ČR absolvova-
li v Lublani školení v aplikaci DCO Central, 
která nabízí bezpapírové řešení pro 
rychlý sběr dat z dopingové kontro-
ly prostřednictvím tabletů. Cílem 
je zavést v České republice ten-
to systém co nejdříve do praxe 
a zefektivnit tak celý proces 
dopingové kontroly.

ADV ČR plánuje vyměnit aktu-
ální papírové formuláře dopingové 
kontroly za tablety s aplikací DCO 
Central, která je jednoduchá, intui-
tivní a dobře komunikuje se systémem 
ADAMS. Díky jejich propojení jsou důležité 
informace importovány rovnou do formuláře do-
pingové kontroly, což usnadňuje jeho vyplňování.

DCO Central dále nabízí přístup k informacím 
o místě pobytu sportovců v reálném čase, což 
pomůže dopingovým komisařům v lepší orientaci 
a snížení neúspěšných pokusů o testování. Spor-

tovci ocení zjednodušený formulář dopingové 
kontroly i elektronické oznámení o odběru 

vzorků v češtině. Data sportovců im-
portovaná do tabletu budou chrá-

něna díky funkci jednotného a za-
bezpečeného přihlášení. Myšleno 
je i na offline funkci pro pod-
poru testování na místech bez 
spolehlivé wi-fi nebo síťového 
připojení.

,,Pracujeme na tom, abychom 
komisaře ADV ČR potkávali co 

nejdříve s tabletem v ruce namísto 
nepřehledných složek papírů. Věřím, 

že po získání praxe s tímto systémem do-
jde k usnadnění práce našich komisařů, k úplné-
mu zdokumentování procesu testování sportovců 
a i samotní sportovci již nebudou muset v pro-
tokolech dopingové kontroly vyplňovat stále se 
opakující údaje,“ uvedl vedoucí Oddělení kont-
rolního testování Jiří Kubálek.

Zdroj: ADV ČR

https://agenturasport.cz/informace-pro-zadatele-v-neinvesticni-dotacni-vyzve-14-2021-muj-klub-2022/
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Vstupte do největšího  
světa prémiového obsahu

Vstupte na idnes.cz/premium

Automaticky získáte neomezený přístup na 

Exkluzivní sportovní zpravodajství

Přednostní
vstupenky

Prémiový
obsah

Noviny
a časopisy

Filmy
zdarma

iDNES Premium  
Sport

Knihy 
zdarma

iDNES Premium  
Zdraví

Audioknihy 
zdarma


